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INTRODUÇÃO

A Filariose Linfática (FL) é uma doença crônica, causada

pelo verme Wuchereria bancrofti, que está em processo de

eliminação no Brasil. Atualmente, quatro municípios,

localizados na Região Metropolitana do Recife são

considerados focos de transmissão da FL em todo país, os

quais são: Jaboatão dos Guararapes, Olinda,Paulista e

Recife (Pernambuco, 2015; Pernambuco, 2018).

OBJETIVO

Descrever as ações de vigilância e controle da FL

desenvolvidas em 2017, nos municípios de PE

considerados endêmicos (Jaboatão dos Guararapes,

Recife, Olinda e Paulista).

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo das ações realizadas no

ano de 2017: diagnóstico utilizando a técnica de gota-

espessa (GE); busca ativa; tratamento individual e coletivo;

avaliação da transmissão em escolares (TAS), utilizando

teste rápido – FTS; controle de vetores por meio da

pesquisa de fêmeas de Culex quinquefasciatus infectadas

por W. bancrofti e capacitações.

RESULTADOS

Em 2017 foram realizados um total de 71.237 exames de

GE (cerca de 124% da meta pactuada para o Estado), pelo

qual foi diagnosticado um caso microfilarêmico em Recife,

assim, foram desenvolvidas ações para o bloqueio da

transmissão e mais um caso microfilarêmico foi identificado,

a partir do teste rápido, representando uma positividade de

0,002% para PE (Tabela 1). Em abril do referido ano,

Recife realizou a 3ª e última rodada do TAS na Unidade de

Avaliação (UA) Recife-Centro, 474 estudantes foram

investigados, atingindo uma cobertura de 89%, todos

negativos. Olinda realizou a última rodada de tratamento

coletivo em áreas vulneráveis para transmissão, 16.293

pessoas foram tratadas (cobertura de 100% da população

elegível).
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Para a pesquisa vetorial, foram coletadas 10.711 fêmeas

em Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista, estas

foram encaminhadas para o Serviço de Referência Nacional

de Filarioses (SRNF). Em Recife a pesquisa vetorial foi

realizada no bairro onde houve os últimos casos, com 851

fêmeas coletadas, compondo a análise de 131 pools,

apenas um foi positivo (0,08%). Uma nota técnica foi

publicada com orientações sobre notificação e investigação

de casos de FL em PE. Foram promovidas capacitações

sobre coleta vetorial para 20 técnicos e sobre o diagnóstico

em GE para 56 técnicos de Olinda, Recife e Jaboatão dos

Guararapes em parceria respectivamente, com o SNRF e o

Laboratório Estadual de Endemias. Por fim, ocorreu uma

reunião com representantes dos municípios, Estado, SNRF,

MS e OPAS sobre morbidade e planejamento das ações a

serem desenvolvidas para a certificação da eliminação da

FL em Pernambuco.

CONCLUSÃO

As ações desenvolvidas contribuíram para fortalecer a

perspectiva de eliminação da doença como problema de

saúde pública em PE, e consequentemente, no Brasil.
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Tabela 1: Número de exames de gota espessa (GE) realizados e

microfilarêmicos detectados. Pernambuco, 2017

Município/

Estado

Nº exames Microfilarêmicos Positividade 

(%)

Jaboatão 15.512 0 0

Olinda 3.496 0 0

Paulista 6.380 0 0

Recife 45.885
2

0,004%

Pernambuco 71.237 2 0,002%

Fonte:  CPVF/SANAR/SEVS/SES-PE
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